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Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából 
Mezőtúr Város Önkormányzata városi ünnepséget rendezett március 
15-én. A 171 évvel ezelőtt történt esemény a magyar történelem egyik 
legfontosabb momentuma volt, hiszen először mutatkozott meg mar-
kánsan népünk összetartó ereje, nemzettudata, szabadságszeretete és 
büszkesége. Olyan hősök és hazafiak küzdöttek a szabad,  új 
Magyarországért, mint Kossuth Lajos, Petőfi Sándor vagy Damjanich 
János.

Ünnepi megemlékezés március 15-én

Az ünnepi program 10 órakor a 
Belvárosi Református Gyülekezeti 
Házban ünnepi Istentisztelettel 
vette kezdetét, ahol igét hirdetett 
Mihalina László lelkészelnök, míg a 
Római Katolikus Templomban 
Ondavay Tibor esperes, pápai pre-
látus celebrált Szentmisét. Ezt 
követően 11 órától vette kezdetét a 
városi ünnepség a Kossuth Lajos 
téren. Az eseményen díszőrséget 
állított fel a Jászkun Magyar Királyi 
Hadikultúra Alapítvány és a 
Mezőtúri Járás Önkéntes 
Területvédelmi Tartalékos Század. 
Az ünnepi műsort a Mezőtúri 
Református Kollégium, Gimnázium, 
Szakgimnázium, Általános Iskola 
és Óvoda 10. A osztályos diákjai, 

valamint a Református felnőttkórus 
és ifjúsági kórus tagjai adták, akiket 
Valuska Lajos és Marczi Ernő készí-
tett fel.  Műsorukban felidézték a 
171 évvel ezelőtt történt eseménye-
ket. 
Ezt követően Boldog István ország-
gyűlési képviselő mondott ünnepi 
beszédet,melyben hangsúlyozta a 
nemzeti összetartozás és a nemzeti 
egység fontosságát.   

Az esemény a kegyelet, az emléke-
zés koszorúinak, virágainak elhe-
lyezésével zárult. 

Veres Nikoletta

Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében március 15-én délután Elek 
Timi szőnyegszövő Színek - Szálak - Szöszök című önálló kiállítása 
nyílt meg a Városi Galériában. A tárlat középpontjában a színek és a 
geometriai formák állnak, továbbá a kiállítás egyik különlegessége a 
papírszövés.

Elek Timi kiállítása a Városi Galériában

Ezt követően Seresné Metzker 
Krisztina városi képviselő nyitotta 
meg a kiállítást, aki beszédében 
méltatta a tárlatot és felidézte a 
tavalyi Bálna Budapestben megren-
dezett RUG ART FEST kiállítást. A 
tárlaton 60 alkotó mutatkozott be, 
akik között Timi saját tervezésű és 
szövésű szőnyegei is láthatóak vol-
tak. A beszédet követően a kiállító 
Elek Timi meghatódottan mondott 
köszönetet a teltházas közönség-
nek. 

A mezőtúri tervező kérdésünkre 
válaszolva elmondta, hogy édes-
anyja  - Elek Ferencné Jolika -  
nagyon fontos szerepet tölt be az 
életében, hiszen tőle tanult szőni,  
és a mai napig mindenben mellette 

áll,  biztatja őt. Édesanyja rengete-
get segít a szövésben, ő az aki gom-
bolyít valamint letisztázza a készü-
lőben lévő szőnyegeket és taná-
csokkal is ellátja Timit a szövést 
illetően. 

A megnyitó végén Batta Attila 
Viktor Mezőtúr Város 
Önkormányzata nevében mondott 
köszönetet a program közreműkö-
dőinek és a kiállításért Elek 
Timinek.
A tárlat április 18-ig várja az érdek-
lődőket a Városi Galéria nyitva tar-
tási ideje alatt : keddtől péntekig 10 
és 12, valamint 14 és 16 óra között, 
továbbá szombaton 10 és 14 óra 
között. 

Veres Nikoletta

Az eseményen Mezőtúr Város 
Önkormányzata nevében Batta 
Attila Viktor alpolgármester úr 

köszöntötte a megjelenteket, majd 
Horváth Viktor műsorát hallgathat-
ta meg a közönség. 

A Körös- Völgyi Természetvédelmi Egyesület szervezésében március 
18-án ismét méltóképpen emlékezhettünk Fejes Imrére, a Mezőtúrról 
elszármazott zeneszerző, zenetanár és oboaművész születésének 122. 
évfordulójára. Az eseménynek idén is a Mesekert Óvoda adott otthont, 
ahol 2010-ben állítottak emléktáblát Fejes Imre tiszteletére.

„Mezőtúri utcák házak...”

A megemlékezésen Mezőtúr Város 
Önkormányzata nevében részt vett 
Batta Attila Viktor alpolgármester, 
Patkós Éva és Harmat Mihályné 
városi képviselők. Az eseményt az 
óvoda gyermekeinek műsora nyi-
totta meg, majd Patkós Éva emléke-
zett vissza Fejes Imre életére, mun-
kásságára. Ezután  a zeneszerző, 

zenetanár nótái csendültek fel a 
meghívott vendégek jóvoltából. 
Elsőként a Vadvirág népdalkör Bíró 
László vezetésével, citerakíséreté-
vel énekelte el a „Mezőtúri utcák, 
házak...” című nótát, majd 
Petróczki Csaba táncdal- és nóta-
énekes Fejes Imre dalaival varázsol-
ta el a közönséget. Az énekes 
ezután a március 2-án elhunyt Koós 
Jánosra is megemlékezett. 
A műsort követően az emlékezés 
koszorúinak, virágainak elhelyezé-
sével zárult a program a Fejes Imre 
emléktáblánál. 

Veres Nikoletta
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Szécsi Pálra emlékezett Mezőtúr

Szécsi Pál 1944. március 20-án született Budapesten. Általános iskolai 
tanulmányait 1952 és 1957 között Mezőtúron a Kossuth Úti Általános 
Iskolában végezte, míg középiskolába az Állami Dózsa György 
Általános Gimnáziumba (mai nevén Mezőtúri Református Kollégium) 
járt.  Az énekes születésének 75. évfordulója alkalmából Mezőtúr Város 
Önkormányzata emléktáblát készítetett, melyet a Kossuth Lajos 
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola falán helyeztek el 
március 23-án.  Az eseményen részt vettek Szécsi Pál óvoda- és osztály-
társai valamint barátai is.

A program 10 órakor vette kezdetét 
az iskola udvarán, ahol Petróczki 
Csaba táncdal- és nótaénekes 
Szécsi Pál Távollét című nagysikerű 
dalát adta elő, majd Gácsiné Gulyás 
Rozália köszöntötte a megjelente-
ket. Beszédében kiemelte, hogy 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere, dr. Krizsán Józsefné a 
Körös-Völgyi Természetvédelmi 
Egyesület elnöke és Petróczki 
Csaba kezdeményezésére készítette 
el az emléktáblát Takács Győző 
keramikus, iparművész. 
Ezután Herczeg Zsolt polgármester 
úr ünnepi beszédében elmondta, 
hogy édesanyja sokat mesélt neki 
Szécsi Pálról, arról, hogy milyen 
nagyszerű ember volt az énekes. A 
városvezető köszönetét fejezete ki 
az intézmény vezetőinek, hogy 
lehetőséget biztosítottak az emlék-
tábla elhelyezésére. A beszéd után 
Boldog István országgyűlési képvi-
selő gondolatait hallgathatta meg a 
közönség, aki felidézte iskolás 
éveit, ebben az időben ugyanis 
Szécsi Pál az egyik kedvenc éneke-
se volt. Hozzátette, hogy az emlék-
tábla ezentúl büszkén hirdeti a 
művész mezőtúri kötődését és őrzi 
az énekes emlékét.

Ezután Stébel Ildikó Kodály-díjas 
mestertanár, szakíró tartott vissza-
emlékezést Szécsi Pálról. Kiemelte, 
hogy Mezőtúr volt az előadómű-
vész gyermekkorának szeretetet, 
szépséget, gondoskodást adó helye, 

ahol minden bánat ellenére vidám 
éveket tölthetett el az őt körülvevő 
szerető emberek, nevelőszülők, 
pedagógusok, iskolatársak és bará-
tok révén. 

A beszédet követően Tar Anikó a 
Kossuth Lajos Magyar- Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezetője köszöntötte a 
megjelenteket, majd a 2014-ben 
megalakult Harangvirág Kórus 
Csurgó Erzsébet karnagy vezetésé-
vel, elénekelte Szécsi Pál egyik leg-
ismertebb dalát, melynek címe: Egy 
szál harangvirág.
Az előadás után, az iskola falán 
elhelyezett emléktáblát Herczeg 
Zsolt, Boldog István és Takács 
Győző leplezte le, majd pedig az 
emlékezés koszorúinak, virágainak 
elhelyezésére került sor.

A program és tiszteletadás 15 órától 
a Városi Színházteremben folytató-
dott, ahol  Távollét címmel emlék-
műsort hallgathatott meg a telthá-
zas közönség. Szécsi Pál dalait a 
délután főszervezője Petróczki 
Csaba táncdal- és nótaénekes adta 
elő.

A rendezvény főtámogatója 
Mezőtúr Város Önkormányzata, és 
a Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. is támo-
gatta az eseményt.

Veres Nikoletta

FELHÍVÁS

A Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, 
díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.(IV.15.) önkormány-
zati rendelet alapján „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért”, „Mezőtúr 
gyermekeiért”,valamint „Életműért” kitüntető díjak adományozására 2019. 
április 15-ig javaslatot tehet bármely mezőtúri választópolgár vagy jogi sze-
mély. 

A javaslatokat elektronikus úton Mezőtúr Város Képviselő-testületének 
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban benyújtani  
(cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.).

A kitüntető díjak átadására 2019. május 31-én a Városi Pedagógusnapon 
ünnepélyes keretek között kerül sor.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott 
önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatalban 
Tóth Ádám közművelődési, civil és sport ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913) 
és a könyvtárban megtekinthető.
Mezőtúr, 2019. március 18. 

Herczeg Zsolt
polgármester

Felhívás 

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott és 
többször módosított, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 11/2011.(IV.15.) számú rendelet alapján a „Botyánszky 
János”díj minden évben a június 16-ai Emberség Napja alkalmából kerül 
átadásra. A díjat azok a személyek kaphatják, akik mezőtúri embertársu-
kért, vagy embertársaikért való önzetlen emberségről, segítőkészségről 
tesznek tanúbizonyságot és ezzel kiemelkedő példát mutatnak.

A „Botyánszky János” díj adományozására természetes személy, jogi 
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet javaslatot tehet 2019. 
május 13-ig, melyet Mezőtúr Város Képviselő-testületének Művelődési, 
Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos 
tér 1. címre) eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt 
személy nevét, rövid életrajzát, valamint a javaslat részletes indokolását 
legalább 1 legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelemben. 
A beérkezett javaslatok alapján a díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott 
önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatalban 
Tóth Ádám ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: toth.adam@mezotur.hu) 
vagy a könyvtárban megtekinthető.
Mezőtúr, 2019. március 25.                                                    Herczeg Zsolt

 polgármester

HIRDETMÉNY

a bírósági ülnökök választásáról

A Köztársasági Elnök a 95/2019. (III. 5.) KE határozatában a 2019. márci-
us 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bíróságok 
ülnökeinek megválasztását. Törvény által meghatározott ügyekben és 
módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A 
törvény értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhely-
lyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, bíróság illetékességi terü-
letén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat 
- jelölik. A járásbíróságok bírósági ülnökeinek jelölését és az elfogadó nyi-
latkozatot a Mezőtúri Járásbíróság székhelye szerinti Mezőtúr Város 
Önkormányzata Polgármesteréhez (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.) 
2019. április 5. napján 12:00 óráig, a Szolnoki Törvényszék ülnökeinek 
jelölését és az elfogadó nyilatkozatot a Megyei Közgyűlés elnökéhez (5000 
Szolnok, Kossuth Lajos út 2. I emelet 152. iroda) 2019. április 4. napján 
16:00 óráig kell eljuttatni.A jelöléshez, jelentkezéshez szükséges nyomtat-
ványok a https://birosag.hu/hirek oldalról és a mezotur.hu  honlapról is 
letölthetőek.

Herczeg Zsolt
polgármester
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FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy hivatalunkban folyamatban van a Központi 
Címregiszter (továbbiakban: KCR) rendszerben a címek felülvizsgálata. 

A KCR létrehozásának célja az volt, hogy a különböző nyilvántartások-
ban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba 
egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek 
és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. 

A KCR létrehozásáról a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 
345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet határozott.

Településünk valamennyi címadata felülvizsgálatra, szükség esetén javí-
tásra kerül, ennek következtében változhat a lakcím. 
Amennyiben a lakcím hibás, a módosítása, a lakcímkártya cseréje hivatal-
ból történik, az eljárás díjmentes. 
Az érintett lakosok részére külön tájékoztató levelet küldünk arról, milyen 
módon tudják átvenni az új lakcímkártyát.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a lakcímváltozásról tájékoztatni-
uk kell az érintett szerveket (pl. közmű szolgáltatók, pénzintézetek, házi-
orvos, munkahely, oktatási intézmények stb.).
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy amennyiben a címváltozással a vállal-
kozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, a cégnyilvános-
ságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tör-
vény 53. § (1) bekezdése alapján a változást illeték és közzétételi költség-
térítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás 
állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephe-
lyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolásá-
ra vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám vál-
tozására vonatkozik. A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 
napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Pályázat

Mezőtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír ki – 
a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő – az önkormányzat terü-
letén működő civil szervezetek 2019. évi támogatására.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2019. április 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. május 6. 
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázat benyújtása az e célra készített formanyomtatványon történhet, 
mely letölthető a www.mezotur.hu weboldalról, valamint személyesen igé-
nyelhető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban Tóth Ádám közmű-
velődési, sport és civil ügyintézőtől.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell: 
Igazolást arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a szervezet bejegy-
zett civil szervezetnek számít.
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után 
hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályáza-
tok nem támogathatók.
A pályázat benyújtásának helye: 
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal titkársága 
Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni: „Civil pályázat 2019”.
A beadott pályázatok elbírálásáról Mezőtúr Város Önkormányzatának 
Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről a döntést követő 15 napon belül értesül 
a pályázó. A nyertes pályázó szervezetekkel az Önkormányzat támogatási 
megállapodást köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően 
kerül sor.
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban valamilyen kérdése merülne fel, 
keresse Tóth Ádám közművelődési, sport és civil ügyintézőt (tel: 56/551-
913, e-mail: toth.adam@mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
 polgármester

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019

Magyarország köztársasági elnöke a 93/2019. (III.1.) KE határozatával 
2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 2019. évi 
választását.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) 2019. április 05. napjáig küldi meg az 
értesítőt azoknak a választópolgároknak, akik 2019. március 20-án a szava-
zóköri névjegyzékben szerepelnek. Az a választópolgár, aki szerepel a sza-
vazóköri névjegyzékben, de nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, 
a Helyi Választási Irodától (HVI) új értesítőt igényelhet.

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket 2019. március 21. 
napjától lehet benyújtani az alábbiak szerint:
1. Átjelentkezési kérelem:
- személyesen: a választópolgár lakóhelye, vagy bejelentett tartózkodási 
helye szerint illetékes HVI-hez, határideje: 2019. május 24. 16.00 óra
- levélben: csak a lakóhelye szerint illetékes HVI-hez, 
határideje: 2019. május 22. 16. óra
- a választások honlapján: www.valasztas.hu; határideje ügyfélkapus azo-
nosítás nélkül 2019. május 22. 16.00 óra, ügyfélkapus azonosítással 2019. 
május 24. 16.00 óra
2. Mozgóurna igénylése: (egészségi állapot, fogyatékosság, fogvatartás)
- személyesen: ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek a szavazóköri 
névjegyzékén szerepel a választópolgár, határideje: 2019. május 24. 16.00 
óra
- levélben: ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek a szavazóköri név-
jegyzékén szerepel a választópolgár, határideje: 2019. május 22. 16. óra
- a választások honlapján: www.valasztas.hu; határideje ügyfélkapus azo-
nosítás nélkül 2019. május 22. 16.00 óra, ügyfélkapus azonosítással 2019. 
május 24. 16.00 óra
- írásbeli meghatalmazott útján: a HVI-hez, határideje: 2019. május 24. 
16.00 óráig, a szavazatszámláló bizottsághoz 2019. május 26-án 12.00 óráig
3. Külképviseleti szavazás: a választás idején külföldön tartózkodó válasz-
tópolgárok Magyarország nagykövetségén, vagy konzulátusán szavazhat-
nak; a kérelem benyújtásának határideje: 2019. május 17. 16.00 óra
4. Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához 
szükséges segítség igénylése iránti kérelem:
- Braille-írásos szavazósablon igénylése a szavazólap kitöltéséhez, 
határidő: 2019. május 17. 16.00 óra
- akadálymentes szavazóhelyiségben történő szavazás kérelme, 
határidő: 2019. május 22. 16.00 óra.

A Mezőtúri Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
- cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
- telefon: 06-56/551-900
- e-mail: jegyzo@mezotur.hu
További felvilágosítás az alábbi telefonszámokon kérhető:
- 06-56/551-929
- 06-56/551-935

dr. Enyedi Mihály
HVI vezető

Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:
•	 április 14., május 19., június 16.,  július 14., augusztus 25., szep-

tember 22., október 13., november 17., december 15. 
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra:  e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com  Tel.: 20/380-0709 

     Boldog István
országgyűlési Képviselő
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Örömmel látom, hogy sok tehet-
séges fiatal tanul valamilyen hang-
szeren ebben az elgépiesedett, 
techno-világban is. Városunkban az 
intézményes zeneoktatás tudomá-
som szerint 1896-ban kezdődött. A 
Református Főgimnázium ekkor 
vette státuszba Vécsey Artúr zene-
tanárt, aki 39 éven át oktatta az 
összes vonós hangszert, sőt cimbal-
mot és zongorát is. Az ő tanítványa 
volt Báthory Sándor zenetanár, gor-
donka művész, aki 1935-ben 
magánzeneiskolát alapított 
Mezőtúron. Érdekességként emlí-
tem, hogy itt tanított – többek 
között – Erkel Sarolta zongoratanár, 
Erkel Ferenc dédunokája. 1952-ben 
a Városi Kultúrotthonban a 
Szolnoki Zeneiskola kihelyezett 
részlegeként működött hangszeres 
zeneoktatás (vonós, fúvós és zon-
gora tanszakokkal), Herbály 
András vezetésével, aki ekkor még 
főállásban a Kossuth úti iskolában 
tanított. 1959-ben önálló intéz-
ményként kezdte meg működését a 
városi zeneiskola jelenlegi helyén, 
az un. Thőresz-házban. Ennek 
immár hatvan éve! 

A ma már Bárdos Lajos nevét 

viselő művészeti iskola több jeles 
eseménnyel köszönti a jubileumi 
évet. Az első ünnepi hangversenyre 
2019. február 22-én került sor a 
Városi Színházteremben. Ezen az 
estén a fellépők között találkozhat-
tunk volt diákokkal (Bíró László - 
citera, Gácsi László - zongora, 
Major Attila - ének, Karapancsev 
Kristóf - trombita, Gyuricskó 
Botond -  marimba),  jelenlegi tanít-
ványokkal (Bán Lőrinc - gitár, Gácsi 
Éva -  altfurulya, Mihalina Márk - 
zongora), valamint tanárokkal 
(Domokiné Dékány Dóra - zongora, 
Domoki Soma - vibrofon, Papp 
Gábor -  gitár, Pusztai Katalin - zon-
gora). 

Fotó: Szöllösiné Haller Orsolya

Az előadók zömét gyakran hall-
juk különböző rendezvényeken, a 
fiatalok fejlődését megkülönbözte-
tett figyelemmel kísérjük, és remél-
jük a zene továbbra is meghatározó 

szerepet tölt be életükben. 
Kiemelnék két fiatal embert, 
Karapancsev Kristófot és Major 
Attilát, akiket régen  hallottunk 
Mezőtúron, éppen ezért nagy 
kíváncsisággal vártam előadásukat. 
Kristóf Németországban tanul, 
remek tüdőkapacitással rendelke-
zik (emlékezzünk rá, milyen remek 
úszó volt!) a magas hangokat is és 
a gyors, bravúros részeket is maga-
biztosan játszotta. Major Attilának 
a hangja - Erkel Bánk bánjából a 
Bordalt énekelte  - legutóbbi mező-
túri fellépése óta „megoperásodott” 
és a hangterjedelme is látványosan 
megnőtt.  Az operákban, hangver-
senytermekben nincs hangosítás, 
az énekesnek át kell tudni énekelni 
a zenekart, a kórust, úgy, hogy az 
utolsó sorban is jól hallható legyen. 
A közelmúltban Attila Szegeden és 
Pécsett kapott jelentősebb szerepe-
ket. 

A szép élményeket nyújtó hang-
versenyt állófogadás követte a 
zeneiskolában, ahol Herczeg Zsolt 
polgármester üdvözölte a születés-
napos intézményt, majd 
Karapancsevné Jász Ildikó köszön-
tötte a régi diákokat, tanárokat, 

valamint az iskola művészeti mun-
káját különféle módon segítő támo-
gatókat. Én is szeretettel köszön-
töm a 60 éves intézményt és továb-
bi sikereket kívánok a Mezőtúr és 
Vidéke olvasóival együtt! 

„A művészetben a siketek halla-
nak, a vakok látnak, a bénák jár-
nak, minden fogyatékosság teremtő 
és magasrendű erővé válhat.” – 
Pilinszky János gondolatával aján-
lok a zenebarátok figyelmébe egy 
könyvet, a vak zongorista, Érdi 
Tamás történetét. Már a kötet címe 
is gyönyörű – „Akinek a madarak is 
Chopint énekelnek”.  A könyv írója 
Érdi Szabó Márta, a művész édes-
anyja, a jól ismert Cimbora című 
gyermekműsorok szerkesztője. 
Sok-sok érdekes, olykor szívbe mar-
koló, máskor derűjével magával 
ragadó sorstörténetnek, és nagy 
emberi találkozásoknak lehetünk 
részesei. Fekete-fehér fotók teszik 
élvezetesebbé az élményt, egyik 
kedvencem a Tamásék esküvőjén 
készült, ahol két mentora – Kocsis 
Zoltán és  Vásáry Tamás – fogja 
közre az ifjú párt. Jó olvasást kívá-
nok! 

Berczeli Endre

Zenei hírek
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Népegészségügy fejlesztése a men-
tális egészség területén a Mezőtúri 
járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018

A gyermek születése általában a 
család minden tagját örömmel tölti 
el, és különösen a szülők, izgatot-
tan várják ezt az új, kihívásokkal 
teli, de boldognak ígérkező idősza-
kot, az újszülöttel közösen töltött 
perceket. 

Azonban ezt a születés utáni idő-
szakot nem mindenki tudja pozitív 
periódusként megélni. Sok szülő, 
főként az újdonsült édesanyák, az 
öröm helyett inkább megannyi 
kételyt, bizonytalanságot, lehan-
goltságot, érdektelenséget tapasz-
talhatnak meg. Ebben az esetben 
beszélhetünk a szülés utáni, vagy 
posztpartum depresszióról. Ezt a 
zavart fontos elkülöníteni a szülést 
követő általános hangulatingado-
zástól. Ez az úgynevezett „baby 
blues” ugyanis általában a szülést 
követő néhány napban jelenik meg, 
és rövid idő alatt le is zajlik. 
Leginkább hormonális okokra, vál-
tozásokra vezethető vissza, és 
nagyon általános jelenség az újdon-
sült anyukák körében, mely néhány 
nap alatt el is múlik, bármiféle 
beavatkozás nélkül.

Ennél komolyabb probléma a szü-
lés utáni depresszió. Ebben az eset-
ben a szülést követő három hónap-
ban jelennek meg a tünetek és hosz-
szabb ideig, minimum két hétig 
fennállnak. Ilyen tünet lehet példá-
ul a lehangoltság érzése, érdekte-
lenség vagy túlzott aggodalom a 
baba iránt, örömképtelenség, bűn-
tudat érzése, ingerlékenység (akár 
agresszivitás), az anyaságra való 
alkalmatlanság érzése, kilátástalan-
ság. Ezen jelekre azért is érdemes 
figyelmet fordítani, mivel az esetle-
ges posztpartum depresszió kiala-
kulása hatással lehet az anya-gyer-
mek kapcsolatra, kötődésre, mely a 
későbbiekben is befolyásolhatja a 

gyermek fejlődését, viselkedését.
A szülés utáni depresszió kiala-

kulására hajlamosíthat, ha az édes-
anya a terhesség ideje alatt is 
depresszióval küzd, vagy túlzott 
szorongást, stresszt él át. Emellett 
az alacsony önértékelés és a társas 
támogatás hiánya, az anyai szerep 
bizonytalansága, félelme is fokoz-
hatja a betegség megjelenését. Ezen 
tényezőkkel szemben azonban 
védő hatással bír az, hogyha az 
édesanya érzi a támogatást szülő-
társa részéről, megoszthatja vele a 
szülői feladatokat, együtt tudnak 
működni, illetve van arra is lehető-
ségük, hogy a korábbiakhoz hason-
lóan kettesben is töltsenek időt, 
mely megerősíti kapcsolatukat. 
Emellett lényeges az is, hogy legyen 
a közeli társaságában olyan sze-
mély, barát, akivel bizonytalansá-
gait, érzéseit feltétel nélkül meg-
oszthatja, illetve segítséget kérhet 
esetleges tanácstalanság esetén. 
Fontos az is, hogy a szülő saját 
magával szemben reális elvárásokat 
támasszon az anyai szereppel kap-
csolatosan. Ha viszont a problémák 
súlyosbodnak, és elhatalmasodnak 
az édesanya felett, ne féljünk akár 
szakember segítségét is kérni!

Tóth Rita
okleveles pszichológus

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Tisztelt Olvasó!
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Debreczeni Zsófia könyvtárosként dolgozik Mezőtúron a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtárban. Szabadidejében szeret főzni és olvasni. 
Sok időt tölt a konyhában, szeret kísérletezgetni új ételekkel, ízekkel. 
A kertben is szívesen tölti el az időt, hiszen mindig van mit tevékeny-
kedni. Esténként pedig egy könyvvel a kezében piheni ki a napot.

Mezőtúri Fiatalok

Debreczeni Zsófia

- Milyen út vezetett el oda, hogy 
könyvtárosként dolgozz? 
D. Zs.: - Amikor pályát kellett 
választani még nem igazán tudtam 
mit szeretnék csinálni, mivel foglal-
koznék szívesen, hogy ha felnövök. 
Majd a gimnáziumban ahogy néze-
gettük barátnőmmel a lehetősége-
ket, szakmákat, megakadt a sze-
münk az informatikus- könyvtáros 
szakon. Az informatika a mai világ-
ban mondhatni elengedhetetlen, ez 
a része nagyon megtetszett, azon-
ban felmerült a kérdés bennem, 
hogy mit  csinál valójában a könyv-
táros. Amikor tiniként bejártam a 
könyvtárba, láttam a könyvtároso-
kat, akik segítettek, kiszolgáltak de 
biztos voltam abban, hogy ez több-
ről szól. Nem hittem el, hogy 8 órá-
ban ott ülnek és könyveket ajánl-
gatnak. Túl könnyűnek tűnt. Biztos 
kell lennie benne valami izgalom-
nak, kihívásnak. Ezután kiderítet-
tem, hogy a Szent István Egyetem 
Alkalmazott Bölcsészeti karán, 
Jászberényben indul ez a szakpár.  
Már a főiskolán kiderült, hogy iga-
zam lett, hiszen rengeteg informá-
ció van egy könyvtáros birtokában 
amivel dolgozik: tárol, továbbít. 
Ezentúl színes programok várják a 
látogatókat, amelyek megszervezé-
se időbe és energiába telik. Nem 
utolsó sorban pedig ott vannak a 
könyvek, hiszen amíg az olvasó elé 
kerülnek, addig hosszas feldolgozá-
son mennek keresztül. De ez csak a 
tömörített verziója annak, mi min-
dent csinál egy könyvtáros. A 
könyvtári állásom előtt egyébként a 
kereskedelemben és vendéglátás-
ban is dolgoztam. Szerencsére 
ezeknek a munkáknak is megtalál-
tam a szépségét, de ma már nem 

cserélnék.
- Milyen feladataid vannak könyv-
tárosként? 
D. Zs. : - Immár két éve dolgozom a 
könyvtárban. Feldolgozó könyvtá-
ros vagyok. Az új könyveket dolgo-
zom fel, hogy minél előbb kölcsö-
nözhessék az olvasók. Ezenkívül a 
könyvtár többi részlegében is segí-
tek. Szeretek itt dolgozni, mert 
nincs két egyforma nap, mindig van 
új ötlet, megoldandó feladat, kihí-
vás és természetesen ott vannak az 
új könyvek is. 
- Miért szeretsz Mezőtúron élni?  
D. Zs. : Emlékszem tinédzserként 
azt mondtam anyának, hogy miu-
tán leérettségizem elköltözöm, 
mert nem akarok itt élni. Talán 
London volt számomra egy 
nagyobb mérföldkő, hiszen meglát-
tam Mezőtúr pozitív oldalát. Jó 
sétálni a nem túlzsúfolt zöld utcá-
kon, emellett itt él a családom és 
sok barátom is. Úgy gondolom 
megvan az előnye és a hátránya is 
egy nagyvárosnak és egy kisváros-
nak . Szerintem ez mindenkinek a 
saját fejében dől el, hogy meglátja e 
a jót és úgy éli az életét. 
- Hogyan képzeled el az életed 
5-10 év múlva?
D. Zs. : - A munka terén a könyvtár-
ban képzelem el magam még sok-
sok évig, a magánéletben pedig egy 
vagy két gyerekkel színesítenem a 
hétköznapjainkat  a közeljövőben. 

A következő lapszámunkban Kun 
Lilla mezőtúri méhészről, méh-
egészségügyi felelősről és méhész-
mesterről olvashatnak.

Veres Nikoletta

Március 20-án a Közösségi Ház 
invitálására ismét eljött hozzánk 
a Körúti Színház, akik ez alka-
lommal is két darabot hoztak el 
Mezőtúrra. 

A délelőtt az általános iskolásoké 
volt. A furfangos libapásztor fiú, 
Ludas Matyi kissé átdolgozott törté-
netét tekinthették meg a tanulók. 
Korai esti kezdettel pedig Molnár 
Ferenc műve Az üvegcipő című 
romantikus vígjáték volt látható a 
színpadon. Végig követhettük 
Szabó Irma Sipos Lajos iránti sze-
relmes ábrándozását. Sipos azon-
ban észre sem veszi a lányt, házas-
ságra készül a panziótulajdonossal, 
Adéllal. Ám, kapcsolatuk nem sze-
relemmel teli, hisz Adél szíve 
másért dobog. Mikor ezt Irma meg-
tudja, kétségbeesetten igyekszik 
megakadályozni a házasságot. Az 
előadás során a nevetés és a boldog 
befejezés garantált.

A darabban olyan színészek ját-
szottak, mint Kautzky Armand és a 
mezőtúri származású Mérai 
Katalin. A színésznő haza látogatott 
a darab által és a Mezőtúri Városi 
Televízió kérdésére elmondta, hogy 
ezeken a deszkákon kezdte meg 
amatőr színészként az életét, itt 
készült a Színművészeti Főiskolai 
felvételijére. 
Mindkét darab teljes teltház mellett 
volt látható, az előadásokat pedig 
vastapssal jutalmazta a lelkes, szín-
házat kedvelő közönség. 

Köszönjük.
Fotó : Körúti Színház

A társulat május 8-án, az 
Eisemann Mihály és Szilágyi 
László által írt Én és a kisöcsém 
című zenés vígjátékkal ismét 
Mezőtúron játszik, Koltai 
Róberttel és Gyebnár Csekkával a 
főszerepben. 

Bodor Márti

Dupla teltház és vastaps

Szavalóverseny

A Mezőtúri Hallássérültek Irodalmi Klubja szavalóversenyt hirdet 
Mikszáth Kálmán  születésének 172. évfordulója alkalmából. 
A verseny időpontja: 2019. május 10. (péntek) 10 óra
A versenyre bármelyik költő versével be lehet nevezni, de várjuk a saját 
költeményeket is. A versek két kategóriában láthatóak és hallhatóak a ver-
senyen: hangzó beszéd és jelnyelvi előadásban.
Jelentkezési határidő: 2019. április 26.
Jelentkezni a klub vezetőjénél lehet az alábbi elérhetőségen:
Rojkó Istvánné : 06702771609
Levelezési cím: 5400 Mezőtúr Földvári út 25. 7/12
Jelentkezés esetén szükséges adatok: 
a versenyző neve, a költő neve és a vers címe. 

Mezőtúri Hallássérültek Irodalmi Klubja

A Magyar Vöröskereszt és a
 Szolnoki Területi Vérellátó 

Szolgálat 
2019. évben a következő

időpontokra tervezi
véradó napjait:

•	 április 3. - 8-13 óra 
•	 ifjúsági véradás
•	 április 24. - 13-17 óra
•	május 29. 8-13 óra
•	 június 26. 8-13 óra
•	 július 24. 8-13 óra
•	 augusztus 11. 9-14 óra 

Túri Vásár
•	 augusztus 28. 13- 17 óra

•	 szeptember 25. 8-13 óra
•	október 2. 8-13 óra  

ifjúsági véradás
•	október 31. 14-18 óra

     HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
•	november 27. 8-13 óra
•	december 18. 8-13 óra

Kérjük, amennyiben segíteni 
kíván másokon, jelentkezzen vér-
adásra. Személyi igazolványát és 
TAJ kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Köszönjük segítő szándékát!
Magyar Vöröskereszt

Véradás 2019
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2019. március 16-án került meg-
rendezésre a Küzdelem Napja 
elnevezésű nemzetközi harcmű-
vész gála. A korábbi évek tapasz-
talatait figyelembe véve, évről-
évre színvonalasabb rendezés 
tapasztalható. A K1 és MMA sza-
bályrendszerű küzdelmek min-
den esetben teltházas rendez-
vényt eredményeznek.

Immár negyedik alkalommal lépett 
szorítóba Ádám Sándor a TVSE 
kick&thaibox szakosztályának ver-
senyzője K1 kategóriában. Ellenfele 
a Debreceni Ronin Fight egyesület 
többszörös bajnoka, Ecsedi Zoltán 

lett. A küzdelem minőségét jelezte, 
hogy a két harcos már a fő táblán, a 
gála utolsó harmadában lépett a 
kötelek közé.
A három menetesre tervezett küz-
delem végigment. Óriási adok-
kapok mérkőzést láthatott a megje-
lent több száz néző. A mérkőzés 
végén a bírók egyhangú döntése 
alapján a mezőtúri sportoló kezét 
emelték a magasba. Adott pillanat-
ban ő volt a pontosabb, kezdemé-
nyezőbb, így megérdemelten nyer-
te a küzdelmet. Ádám Sándor kezét 
negyedszer emelték a magasba a 
Küzdelem Napja gáláin.
A felkészülés jól sikerült, ezt az 
eredmény is mutatja. Pihenő 
továbbra sincs, hiszen következő 
hétvégén a WFC szervezet Európa 
Bajnokságát rendezik meg Baján, 
ahol ismét kötelek közé és tatamira 
is lépnek a TVSE küzdősportolói, 
többek között Ádám Sándor is. 

Bíró László 

Bravúros kezdés a Küzdelem Napján

A TVSE kick&thaibox szakosztályát 
két versenyző képviselte. Ádám 
Sándor -63.5 kg-ban K1 és kick-
lightkategóriában juniorként, és 
Tóth Károly „Karimó” -69 kg-ban 
kick-light kategóriában. A megnyi-
tót követően elkezdődtek a selejte-
ző küzdelmek. Sportolóinknak nem 
okozott gondot az első forduló. A 
döntőbe kerülésért Tóth Károly óri-
ási csatát vívott a páston. Az extra 
menetet követően sem tudtak egy-
hangúan dönteni a bírók, így a 
vezetőbíró ítélete alapján az ellenfél 
kezét emelték a magasba. Karimó 
számára véget ért a verseny. (A har-
madik és negyedik helyért nem kel-
lett küzdeni, mindkét helyezett 
bronzérmes lett) Versenyzőnk 
összességében a harmadik helyen 
zárt, így megszerezte az első 
érmünket.
Ádám Sanyika K1 kategóriában 
lépett a kötelek közé elsőnek. Itt a 
második menetben testen leütötte 
az ellenfelét, így kiütéssel győzött. 
Kick-light kategóriában sem talált 
legyőzőre így mindkét kategóriá-
ban várhatta a másnapi döntőt.
Másnap ismételten K1 kategóriában 
szólították először a ringbe 
Sanyikát. Ellenfele nem volt más, 
mint a Magyar Kick-Boksz ringes 
válogatott utánpótlás edzőjének a 
fia, Rehák Márk, aki nagyon komoly 
eredmények birtokosa. Ennek elle-
nére egy igazi parázs csatát láthat-
tunk, egészen a második menet 
közepéig. Ekkorra Sanyika átvette 
az irányítást, brutális tolórúgásokkal 
gyengítette az ellenfelet fejen. 

Ekkor egy öv alatti rúgást követően 
rászámoltak Sanyikára, majd egy 
passzív védekezést követően ismé-
telten, és le is állították a mérkő-
zést, az ellenfelet hozták ki győz-
tesként. A csarnokban senki nem 
értette a döntést, sőt még a bíró sem 
tudta ezt az ítéletét megindokol-
ni….. (A bírói döntés ellen nem tud-
tunk óvni) A szervező is elismerte a 
bírói hibát, azonban az eredményt 
helyben hagyták, így Sanyika K1 
kategóriában Európa Bajnoki ezüst 
érmet szerzett.
A kick-light kategóriában az összes 
keserűséget felhasználva, egy igazi 
látványos, akciókkal fűszerezett 
küzdelmet mutatott be, melyre az 
ellenfél nem tudott reagálni. A 
második menetben az edzője felad-
ta a hiábavaló küzdelmet, így 
Sanyika kick-light kategóriában 
aranyérmes, és a WFC szervezet 
Európa Bajnoka lett.
Sajnálatos, hogy egy téves bírói 
döntés miatt versenyzőnk álma 
szétfoszlott, azonban így már soha 
nem fogjuk megtudni mi lett volna, 
ha tovább megy a küzdelem. A pon-
tozó lapok alapján Márk vezetett 
addig….
A kudarcon túllépve a jövő felé 
tekintünk bizakodva, hiszen az 
eredményeink igazolják létjogosult-
ságunkat a küzdősport világában. A 
következő megmérettetés a WAKO 
világszövetség Világkupája lesz 
májusban, ahol további intenzív fel-
készülést követően ismételten meg-
próbáljuk névjegyünket lerakni a 
ringes K1 kategóriában és a tatamis 
kick-light kategóriában is. 

Szeretnénk köszönetet mondani 
a TVSE vezetőségének, valamit a 
Szebik 2001 Kft. igazgatójának, 
Szebenyi László Úrnak, hogy támo-
gatta az Európa Bajnokságra a ver-
senyzési lehetőségünket, valamint 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város 
Polgármesterének és a mezőtúri 
Képviselő Testületnek, hogy évek 
óta támogatja felkészülési lehetősé-
günket!

Bíró László
edző

WFC Európa Bajnok született 2019. évben is

Immár sokadik alkalommal került megrendezésre a WFC világszerve-
zet Európa Bajnoksága Baján 2019. március 23-24. között. A két napos 
viadalra 5 ország mintegy háromszáz sportolója adott le nevezést K1, 
light és kick-lightkategóriákban. Az ország egyik legnagyobb küzdő-
sport versenyén már a dobogós hely elérése is elismerésre adhat okot. 
Az eddigi bajai rendezvényeken minden évben sikerült legalább egy 
dobogós helyezést begyűjtenünk. 

„Szakmák éjszakája” a Karcagi 
Szakképzési Centrum Mezőtúri 

Szakközépiskolájában a Földvári 
út 8. szám alatt!

2019. április 12-én ismét kinyitjuk 
iskolánk kapuját az érdeklődők szá-
mára. Negyedszerre csatlakoztunk 
a legnagyobb magyar pályaorientá-
ciós rendezvényhez! Pénteken 
18-tól 22 óráig nem csak színes és 
szórakoztató programokat, hanem 

ennél sokkal többet: a jövődet, 
lehetséges életutakat kínálunk! 
Betekintést kaphatsz az ács, 
hegesztő, ipari gépész, szakács, 
pincér, női szabó, kőműves, aszta-
los, cukrász és eladó szakmák vilá-
gába. A látogatók tájékozódhatnak 
az ingyenes másodszakmai oktatás-
ról is. 
A rendezvényről további friss híre-
ket az iskola facebook és webolda-
lán olvashatnak:
- www.facebook.com/626mezotur,  
- mezoturiszakkepzo.hu.
Kérem, keressék fel az oldalakat! 
Köszönjük!

Király Imre 
igazgató helyettes

Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!

Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgó csapatának 

tavaszi hazai mérkőzései:

Március 30. 15,30 óra  MAFC - Jánoshida SE
Április 06. 16,00 óra  MAFC Újszászi VVSE
Április 13. 16,00 óra  MAFC - Jászkiséri SE
Április 21. 16,30 óra MAFC - Kunhegyes SE
Április 27. 16,30 óra MAFC - Fegyvernek VSE
Május 04. 17,00 óra MAFC - Szajol KLK
Május 12. 17,00 óra MAFC - Jászfényszaru VSE
Május 18. 17,00 óra MAFC - Rákóczifalva SE
Május 26. 17,00 óra MAFC - Törökszentmiklós SE
Június 01. 17,00 óra MAFC - Tiszafüredi VSE
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ELHUNYTAK
Stipta Mátyásné Szabó Teréz  élt 95 évet,

Vincze Józsefné Kovács Julianna 
élt 84 évet,

Török Sándor élt 64 évet,
Szonda Sándor élt 79 évet,

Kubikné Polgár Ilona élt 76 évet,
Nádházi Józsefné Herbály Erzsébet  

élt 83 évet,
Varga Ferenc élt 75 évet,

Harmat Gézáné Szigeti Eszter élt 85 évet,
Biró András élt 65 évet,
Tóth Sándor élt 86 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Március 29- április 4-ig:
Újvárosi Gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Április 5-11-ig:
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22. 
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet

Március 30-31-én:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Kisújszállási út 
(Benzinkút mögött)

Április 6-7-én:
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 
06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Fáncsik Marcell Sándor  
(Ádám Nikoletta)

Dávid Zsolt 
(Sarmai Erika)

Forgó Attila Olivér 
(Valócsik Brigitta)

Horváth Kinga
(Nagy Nikoletta)

Lakatos János 
(Lakatos Anna)

Miklós Brendon  
(Szabó Ágnes)

Nagy Lara  
(Barna Barbara)

Rácz Rebeka  
(Pabar Annabella)

Sebestyén Imre Márk 
(Varga Adrienn)

Tudatos Egészség Klub!

Rendszeres előadó minden pénteken Dr’. Szicsek Ádám az alternatív 
tudományok doktora 17 órától 18:30-ig a Közösségi Ház 1. emeletén.

Tudatos egészségprogram, alkalmazott táplálkozástudomány.


